Notulen Dorpsraadvergadering

Meterik 21 januari 2010

Locatie : cafe ‘t Hukske aanvang 20.30 u
Aanwezig: Mat van Rijswick, Martin v.d. Homberg, Frans Janssen, Sjaak Jenniskens, Tjeu Tacken,
Elbert Joosten, Paul de Koning, Ton Hendriks en Karin Reijnders
Aanwezig als bezoeker Wilbert bewoner Kannegietweg

Agendapunt 1 : Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom .

Agendapunt 2: notulen van de vergadering 17-12-2009
Gevraagd wordt wanneer de AED voor de voetbalclub wordt opgehangen?
Vz geeft aan, de AED voor de voetbalclub na Kerstmis 2009 persoonlijk in Horst afgegeven te hebben
aan de voorzitter van voetbalvereniging Meterik.
Hierna werden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd.

Agendapunt 3 : Ingekomen en uitgegane stukken
-

10.009 Gemeente stukken staan vanaf 1 januari 2010 in de Hallo en niet meer in de Echo.

-

009.25 De huur van ruimte voor een archiefkast in het MFC is € 100,- per jaar. Voorlopig zien
we hier van af. Vz houdt het archief voorlopig bij hem thuis.

Agendapunt 4 : Taken bestuursleden
De taken van de bestuursleden werden opnieuw verdeeld. In hoofdlijnen blijft het gelijk. Ton
Hendriks neemt een aantal taken van Jeroen Bouten over en Frans Janssen de taken van Wiel
Janssen. Vz zal de lijst bijwerken, zodat die weer up to date is.

Agendapunt 5: Wandelroutes
De werkgroep voor de wandelroutes bestaat uit 5 personen (3 DR-leden en 2 bewoners)
De werkgroep heeft als eerste actiepunt een aantal criteria opgesteld waaraan de routes moeten
voldoen.

Een paar van deze criteria zijn:
 doel van de ommetjes,
 wie zijn de doelgroepen,
 welke voorwaarden zijn er.
Deze criteria zijn hierna verder worden uitgewerkt in sub-criteria, waarbij reeds een eerste invulling
werd gegeven. Zo zijn er reeds 3 routes ruw gepland rond en door het dorp. Twee routes van
ongeveer 6,5 km en een van ongeveer 3 km.
In de volgende vergadering van deze werkgroep zullen ook de markante gebouwen van Meterik en
haar omgevende natuur in deze routes worden ingepland. Ook de aansluiting van deze routes op
reeds bestaande routes zullen worden bekeken.

Agendapunt 6: Mededelingen voorzitter
Enkele punten van de actielijst


Controle financieel jaarverslag; Karin Reijnders en Frans Janssen



De banken op het kerkplein worden voorlopig niet gelakt of geolied.



De Meterikse sportvereniging; Martin vd Homberg en Ton Hendriks zullen dit begeleiden.



Woningbouw Schadijkerweg; actiepunt Karin Reijnders.

Agendapunt 7 :rondvraag
Martin. Visboer Gommans heeft de stroomrekening aan Dorpsraad betaald. Penningmeester zal dit
overmaken aan Kerk (rek.nr. 13.33.03.497 tnv St.Jan Evangelist)
Vz. We zoeken nog een zoutstrooier voor de Rector de Fauwestraat. Vz zal kandidaat Piet Bouten
benaderen.

22.05 uur. Voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.
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